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tribunais ^ÔR • 
A partir do próximo ano, causas 

eiveis que envolvam pequenos 
valores ou infrações ipenais sem 
maior gravidade^ (como acidentes 
de trãnsi^rfTogresSííès.ijpequenos 
furtos), poderão ser julgadas em 
poucos "dias, através de^Ti&o^ 
sumário que dispensa requerimen?^ 
toa étoda a burocracia da Justiça. 

Isto se tornará possível graças 
aos Juizados Especiais de 
Pequenas Causas, previstos no ar- 1 
tigo \\" do substitutivo da 
Comissão de Sistematizarão da 
Assembléia Nacional Constituinte, 
cuja aprovação é-considerada como 
certa pelo plenário. Se esse artigo 
for de fato aprovado, os juizados 
especiais serão criados com-
pulsoriamente e poderão cumprir 1 
papel importante na desbu-
rocratização da Justiça brasileira, % 
pelo descongestionamento dos , -
tribunais e agilização de seus ser- * 
viços, já que, em tese, será f 
diminuído o volume de processos \ 
que por eles tramitam. Além disso, \ 
permitirão o acesso à Justiça de \ 
milhões ide brasileiros até agora i 
mantidos à margem da proteção da ; 
lei, por falta de recursos materiais \ 
para arcar com os altos custos dos 
serviços judiciários. 

Na verdade, os Juizados de 
Pequenas Causas já deveriam 
existir no Brasil desde 1984, quan
do passaram- a ser previstos pela 
Lei 7.244. Seu texto, porém, tor- , 
nava optativa sua criação eiapenas '\ 
duas capitais — Salvador e Porto ,' 
Alegre — tomaram a iniciativa de \ 
implantá-los. No restante do Pais, A 
houve forte reação ido setor $ 
judiciário, tanto por parte dos k 
juizes (que defendiam a manuten- r 
ção do processo tradicional de ad- í 
ministrarão da Justiça), como dos p, 
advogados, cujos serviços 
passavam a ser dispensados nessa 
instância. 

Essas últimas resistências 
foram vencidas pela introdução, no 
substitutivo, do artigo 152 que 
prevê a obrigatoriedade da presen
ça de advogados em todas as fases 
de tramitação de pendências 
judiciais. 

Márcio Thomas Bastos afirma 
que a OAB dará total apoio à 
medida. «E não apenas a ela — i 
completa — mas também à 
autonomia orçamentária da 
Justiça e ao Conselho Nacional de 
Justiça, exatamente para permitir 
que as justiças estaduais possam 
ousar experiências que se adaptem i 
à sua realidade concreta». / 

O deputado Vivaldo Barbosa 
(PDT-RJ), um dos especialistas na 
Constituinte em juizados de ^ 
pequenas causas, concorda em que 
a presença de advogados nessa "' 
instância judiciária «corrige grave 
omissão» .i Mas para ele nào é esse o 
ponto mais importante. A seu ver, U 
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